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 إرشادات خاصة بالتطعيمات لعائالت األطفال الصغار

 أعزائي العائالت:

، أوصف ما قبل الروضة. عندما (3Kنحن ندرك كل العمل الشاق الذي تقومون به إلعداد طفلكم للعودة إلى دور رعاية األطفال، أو برامج )

 من الضروري أن تكون تطعيمات طفلكم محدثة. تستعدون إلرسال طفلكم مرة أخرى، حتى بطريقة معدلة مثل التعلّم المختلط،

 يهدف هذا المستند إلى مساعدتكم في التعرف على الخطوات التي يتعين عليكم اتخاذها لضمان استعداد طفلكم إلعادة فتح برنامجه. توضح هذه

اب إلى المدرسة. من أجل سالمة طفلكم اإلرشادات أهمية التطعيمات لطفلكم. كما توفر موارد لتطعيم طفلكم بشكل صحيح حتى يتمكن من الذه

فلكم من وسالمة اآلخرين، إذا لم يكن لدى طفلكم جميع التطعيمات المطلوبة و/ أو دليل على المواعيد لتلقي التطعيمات المفقودة، فقد ال يتمكن ط

 ل لقانون الصحة العامة في نيويورك.أو عن بُعد حتى يتم حل هذه المشكلة. البرامج ملزمة باالمتثا ا  حضور برنامج رعاية الطفل شخصي

 ما الذي يتعين عليكم معرفته

باسم اللقاحات أو الحقن، في حماية األطفال من األمراض الخطيرة، بما في ذلك الحصبة والنكاف  ا  تساعد التكعيمات، المعروفة أيض ●

تطعيمهم أن يمرضوا بشدة أو حتى يموتوا من هذه والحصبة األلمانية والسعال الديكي والجديري المائي. يمكن لألطفال الذين لم يتم 

 األمراض.

من اليوم األول للتعلّم الشخصي أو  ا  تقويمي ا  يوم 14يجب أن يحصل طفلكم على الجرعة األولى من جميع التطعيمات المطلوبة خالل  ●

 .3التعلّم عن بُعد. يرجى مراجعة جدول التطعيمات المطلوبة في الصفحة 

د حصل على جميع التطعيمات الخاصة به، فيجب أن يكون على جدول زمني لتعويض ما فاته من تطعيمات. إذا لم يكن طفلكم ق ●

من اليوم األول في  ا  تقويمي ا  يوم 30ستحتاجون إلى جدولة وتقديم دليل على المواعيد اإلضافية لجرعة المتابعة التالية في كل لقاح خالل 

 البرنامج.

رج الوالية أو من بلد آخر، فقد يكون هناك بعض المرونة اإلضافية إذا كنتم تواجهون صعوبة في الحصول من خا ا  إذا انتقل طفلكم مؤخر ●

 على السجالت الطبية لطفلكم.

 ( COVID-19الحصول على التطعيمات أثناء جائحة )

( من COVID-19. كما جعلت جائحة )( مقارنة بالسنوات السابقةCOVID-19كان هناك عدد أقل من األطفال الذين تم تطعيمهم خالل جائحة )

غم الصعب على بعض العائالت الحصول على مواعيد لدى األطباء، مما أدى إلى تأخر العديد من األطفال في جداول التطعيم الخاصة بهم. على الر

 مقدمي الخدمة زيارات شخصية حتى اآلن.من إعادة فتح العديد من العيادات الطبية، فقد ال يزال هناك تأخير في تحديد المواعيد وقد ال يقدم بعض 

ؤسسة إذا كنتم غير قادرين على الحصول على موعد مع طبيب األطفال الخاص بطفلكم أو إذا لم يكن لديكم مقدم رعاية أولية لطفلكم، تتوفر لدى م

(NYC Health + Hospitalsعيادات في جميع األحياء الخمسة. وهي متاحة لتحديد مواعيد التطعيم لألطفال الذين تتراوح أعمارهم بين ) 

في أي موقع من مواقعهم، بغض النظر عن التأمين أو مقدم الرعاية األولية الخاص بكم. سيتم تسجيل التطعيمات وتقديم السجل لكم  ا  عام 18و 0 

( للمزيد من المعلومات. ملحوظة: هنااألطفال الخاص بكم. يرجى االطالع على النشرة المرفقة باللغة اإلنكليزية )متوفرة بلغات أخرى  ولطبيب

للحصول على معلومات حول المكان الذي يمكنكم  311االتصال بالرقم  ا  هذه المواقع. يمكنكم أيضفي  ا  ( متاح أيضCOVID-19اختبار مرض )

 فيه تطعيم طفلكم.

 متطلبات التطعيمات

 لطفلكم بحضور البرنامج خالل فترة االنتظار إذا: ا  يجب أخذ بعض جرعات اللقاح في فترات زمنية محددة. سيظل مسموح

 كل لقاح مطلوب في المدرسة؛ وتلقى طفلكم الجرعة األولى من  ●

 تم إخباركم من قبل مقدم الخدمات الطبيية بانتظار جرعات المتابعة. ●

https://www.nychealthandhospitals.org/community-healthcare-centers/
https://www.nychealthandhospitals.org/services/child-health-pediatrics-services/
https://www.nychealthandhospitals.org/services/child-health-pediatrics-services/
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جنة االستشارية لممارسات التطعيمات للجدول الزمني لجرعات المتابعة لل ا  يجب أن تُعطى جرعات المتابعة إلكمال سلسلة التطعيمات وفق

(ACIP) على الموقع اإللكتروني إلدارة  (بلغات متعددة )متوفر 2021-2020اسي متطلبات التطعيمات للعام الدر. يمكنكم االطالع على وثيقة

جدول التطعيمات للجنة من هذه الوثيقة. إضافة إلى ذلك، يمكنكم أيضا  الرجوع إلى  3، وباللغة اإلنكليزية في الصفحة (NYCDOEالتعليم )

 لالطالع على ممزيد من المعلومات. (ACIPاالستشارية لممارسات التطعيمات )

لكم البالغ من العمر ثالث سنوات قد التحق ببرنامج ولديه جرعة واحدة فقط من لقاح الحصبة والنكاف والحصبة على سبيل المثال، افترضوا أن طف

 -)الديفتيريا DTaP(. هذا يعني أن طفلكم يجب أن يحصل على جرعة واحدة من لقاح Varicella( ولقاح الجديري المائي )MMRاأللمانية )

)االلتهاب  Hep Bشلل األطفال، ولقاح لقاح السعال الديكي(، و -التيتانوس -)الديفتيريا DTP( أو لقاح السعال الديكي غير الخلوي -التيتانوس

بعد اليوم األول  ا  يوم 14)المكورات الرئوية المتقارنة( واإلنفلونزا في غضون  PCV)األنفلونزا النزلية(، ولقاح  Hibالكبدي من النوع ب(، ولقاح 

ى تحديد مواعيد لتلقي جميع الجرعات المتبقية من اللقاحات. ال يوجد جدول زمني بديل مسموح به. إذا لم تلتزموا بهذه من المدرسة وإظهار دليل عل

 المواعيد النهائية، فقد ال يتمكن طفلكم من المشاركة في البرنامج حتى يلتزم بالجدول التعويضي للقاحات أو يتم تحصينه بالكامل.

يما يتعلق بحالة تطعيمات طفلكم وتواريخ االستحقاق. قد يقدم البرنامج لكم رسائل تحذير واستبعاد، إذا انطبق ذلك سيتواصل معكم برنامج طفلكم ف

 عليكم.

 اإلعفاءات الطبية

طبي. بالنسبة له، يجب أن تطلبوا من طبيب طفلكم ملء استمارة اإلعفاء ال ا  إذا كان طفلكم يعاني من حالة صحية معينة مثل أن يكون اللقاح ضار

 ما يلي: عملية طلب اإلعفاء الطبيتتضمن 

 يجب أن يتم توقيع طلب اإلعفاء من قبل طبيب مرخص في والية نيويورك. ●

يجب أن يكون الكلب على استمارة معتمدة من مدينة نيويورك )مفضل( أو استمارة معتمدة من والية نيويورك )انظر استمارة طلب  ●

 (.هنااإلعفاء الطبي من التطعيمات في مدينة نيويورك 

 يجب ملء االستمارة بالكامل، بما في ذلك الحقول التي يجب على البرنامج إكمالها. ●

 (.DOHMHبعد إرسال االستمارة إلى برنامج طفلكم، قد يظل طفلكم في البرنامج أثناء عملية المراجعة من قبل إدارة الصحة والسالمة العقلية )

لتلقي التطعيمات المطلوبة )أو تقديم وثائق أخرى مسموح بها عن الحصانة(. خالف لذلك، قد  ا  يوم 14إذا تم رفض طلب اإلعفاء، فسيتم منح طفلكم 

 يتم استبعاده من البرنامج.

 موارد إضافية لعائالت التالميذ

 سالمة اللقاحثبت أن اللقاحات آمنة للغاية. اقرأوا المزيد عن  ●

 ( حول كيفية جعل الحقن أقل رهبة بالنسبة لألطفالCDCمن مراكز السيطرة على األمراض والوقاية منها ) نصائح ●

 (CDCحول األطفال الذين يتلقون لقاحات متعددة في وقت واحد من مراكز السيطرة على األمراض والوقاية منها ) معلومة اضافية ●

https://nam01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https://www.cdc.gov/vaccines/schedules/hcp/imz/catchup.html%23table-catchup&data=02|01|MReed6@schools.nyc.gov|f2fa96fa604447316c0408d8438bb515|18492cb7ef45456185710c42e5f7ac07|0|0|637333614596626313&sdata=ZwpG+BTatsuijvZFjMSoy1FwohlOdrjcgh116DG3k4g=&reserved=0
https://nam01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https://www.cdc.gov/vaccines/schedules/hcp/imz/catchup.html%23table-catchup&data=02|01|MReed6@schools.nyc.gov|f2fa96fa604447316c0408d8438bb515|18492cb7ef45456185710c42e5f7ac07|0|0|637333614596626313&sdata=ZwpG+BTatsuijvZFjMSoy1FwohlOdrjcgh116DG3k4g=&reserved=0
https://www.schools.nyc.gov/docs/default-source/default-document-library/immunization-requirements-letter-and-chart-for-school-year-2020-21v2
https://www.schools.nyc.gov/school-life/health-and-wellness/immunizations
https://www.schools.nyc.gov/school-life/health-and-wellness/immunizations
https://www.schools.nyc.gov/school-life/health-and-wellness/immunizations
https://nam01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https://www.cdc.gov/vaccines/schedules/hcp/imz/child-adolescent.html&data=02|01|MReed6@schools.nyc.gov|2ff7983d9644499952fa08d767aa2803|18492cb7ef45456185710c42e5f7ac07|0|0|637091852829786382&sdata=hbp52IyvXA1iowr5mS+f/57mQMJVauhGhAyCO+tVgg0=&reserved=0
https://nam01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https://www.cdc.gov/vaccines/schedules/hcp/imz/child-adolescent.html&data=02|01|MReed6@schools.nyc.gov|2ff7983d9644499952fa08d767aa2803|18492cb7ef45456185710c42e5f7ac07|0|0|637091852829786382&sdata=hbp52IyvXA1iowr5mS+f/57mQMJVauhGhAyCO+tVgg0=&reserved=0
https://nam01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https://www.cdc.gov/vaccines/schedules/hcp/imz/child-adolescent.html&data=02|01|MReed6@schools.nyc.gov|2ff7983d9644499952fa08d767aa2803|18492cb7ef45456185710c42e5f7ac07|0|0|637091852829786382&sdata=hbp52IyvXA1iowr5mS+f/57mQMJVauhGhAyCO+tVgg0=&reserved=0
http://www.schools.nyc.gov/docs/default-source/default-document-library/medical-request-for-immunization-exemption-english
http://www.schools.nyc.gov/docs/default-source/default-document-library/medical-request-for-immunization-exemption-english
https://www.cdc.gov/vaccinesafety/index.html
https://www.cdc.gov/vaccinesafety/index.html
https://www.cdc.gov/vaccines/parents/visit/less-stressful.html
https://www.cdc.gov/vaccinesafety/concerns/multiple-vaccines-immunity.html
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